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Inleiding 

Daniël 11:32b 
2…maar die volk wat hul God ken sal sterk wees en magtige dade verrig. 

                                
Bedaar 

Psalm 46:11  
11Bedaar en erken(weet) dat Ek God is, hoog bo die nasies, hoog bo die aarde. 

 

Wees stil en weet…. 

 

Kennis lei tot vertroue 

Psalm 9:11 
11En hulle wat u Naam ken, sal op U vertrou, omdat U die wat U soek, nie verlaat nie, o HERE! 

                                                             
Kennis lei tot vrede 

2 Petrus 1:2- 4 
2Mag genade en vrede vir julle vermeerder word deur die kennis van God en Jesus, onse Here! 
3Immers, sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot die lewe en godsvrug dien, deur die kennis 

van Hom wat ons geroep het deur sy heerlikheid en deug, 4waardeur Hy ons die grootste en kosbare 

beloftes geskenk het, sodat julle daardeur deelgenote kan word van die goddelike natuur, nadat julle 

die verdorwenheid ontvlug het wat deur begeerlikheid in die wêreld is. 

                                                 
Ope uitnodiging 

Jeremiah 9:23-24 
23So sê die HERE: Laat die wyse hom nie beroem op sy wysheid nie, en laat die sterke hom nie 

beroem op sy sterkte nie, laat die ryke hom nie beroem op sy rykdom nie; 24maar laat hy wat wil 

roem, hom hierop beroem dat hy verstaan en My ken, dat Ek die HERE is wat goedertierenheid, reg 

en geregtigheid op die aarde doen; want in dié dinge het Ek 'n behae, spreek die HERE. 

                                                                  

Ken Sy hart vir jou 

Sefanja 3:14-16 
14Jubel, o dogter van Sion, juig, o Israel! Verheug jou en jubel van ganser harte, o dogter van 

Jerusalem! 15Die HERE het jou oordele opgehef, jou vyand weggeveeg; die koning van Israel, die 

HERE is by jou, jy sal geen kwaad meer vrees nie. 16In dié dag sal aan Jerusalem gesê word: Vrees 

nie, o Sion, laat jou hande nie slap hang nie! 

                                                       
Sefanja 3:17,19 
17The LORD your God in your midst, The Mighty One, will save; He will rejoice over you with 

gladness, He will quiet you with His love, He will rejoice over you with singing." 19Behold, at that 

time I will deal with all who afflict you; I will save the lame, And gather those who were driven out; I 

will appoint them for praise and fame In every land where they were put to shame. 
                                                                                             

Bedaar 

Psalm 46:11 
11Bedaar en erken(weet) dat Ek God is, hoog bo die nasies, hoog bo die aarde. 


